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25 mai 2020
DECIZIE Nr. 03/03

"Cu privire lo aprobarea unor mdsuri
privind gestionarea deEe urilor,,

s. Mereni

in conformitate cu Legea nr.436-xw din 28.12.2006 cu privire la administralia publicdlocald art'14, alin.2, lit.(a), Legea Finon[elor Publice Locale nr.3g7-XV din 16.]0.2003, Legeanr'209 din 29'07'2016 privind deseurile, Hotdrtrea Guvernului Republicii Moldovo nr. 99 din30'01'2018 pentru aprobarea Listei deseurilor, Legea serviciilor publice de gospoddrie
comunald nr' 1402 din 24'10.2002, tn scopul gestiondrii e/iciente a diseurilor, consiliul localMereni,

DECIDE:
1' Se stabilesc $i se pun in aplicare incepdnd cu data de I iulie 2020 urmatoarele

tarife pentru colectarea deqeurilor municipale :

- Pentru colectarea lunard din gospod6riile individuale conform graficului - 100
lei metru cub (l0lei sacul cu volumul de 100 litri sau 0,1 metru cub);

- Pentru agen{ii economici - 100 lei metru cub;

2' Colectarea degeurilor menagerie de la gospoddriile individuale se va efectua
strict doar in saci personalizalicu inscrip{ia ,,Eco- Mereni,,;

3. Se abrogd deciziaCl, nr.05/03 din 21.09.201g;

4' Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in sarcina primarului de
Mereni.

Chiri{a Gheorghe

Portas Diana

UL

wSpecialist



Nota Explicativi

la proiectul de decizie cu privire Ia aprobarea unor mlsuri privind
gestionarea degeurilor

. Scopul proiectului este imbundtilirea managementului de colectare adeqeurilor menagere precum qi incurajarea colectdrii separate a deqeurilorreciclabile.
Necesitatea elaborrrii qi adoptrrii proiectului de decizie in cauzi estedeterminat de lipsa de echiiate a taxei actuale pentru colectarea degeurilormenagere din localitate precum $i de dificultatea verificdrii persoanelor care sefolosesc de serviciu de colectare a deqeurilor fErd achitarea taxei pentru colectarea

deqeurilor.
Prevederile de bazd a proiectului de decizie constd in anularea taxei de 30 leipe lund pentru persoanele llzice, introducerea taxei de 100 lei/m3 qi colectarea

deqeurilor menagere doar in saci pers onalizali cu emblema Eco-Mereni, preful
caruia va fi inclus in tarif. Sacii uor fi distribuili de IP Eco-Mereni in momentul
achitdrii taxei pentru colectarea deqeurilor

Astfel, noul sistem de tarifare va fi aplicat dupd principiu ,,pliteqti pentru
cat arunci" iar costul colectdrii va fi in funclle de gradul de conqtie ntizareprivind
poluarea mediului inconjurdtor.

Beneficiarii proiectului de decizie sint persoanele fizice qi juridice care
domiciliaz6 sau activeazdpe teritoriul satului Mereni.

Rezultatele scontate ca. urnare a implement[rii deciziei respective sint:
1. Stabilirea unui tarif echjtabil pentru colectarea deqeurilo, 11.nug.r..
2. Reducerea semnificativd a cantitdlii deqeurilor depozitate.

i. llc.urijgea qi stimularea colectdrii selective a deqeurilor.
4. Valorificarea deEeurilor rer;iclabile
5' Minimizarea impactului negativ asupra mediului prin stimularea colectdrii
selective ;i valorifi carea deqeurilor reciclabile.
6' Creqterea gradului de conlfienti zare a populaliei privind gestionarea eficient6 a
deqeurilor.

Chirila Gheorghe

Sprecialist Portas Diana



CONSILIUL LOCAL MERENI
Comisia pentru economie, buget gi finanfe

AYTZ
din 25 mai 2020

la proiectul de decizie

in temeiul art,2] al Legii privind administralia publicd locald nr.436-xvl din28'12'2006' precuy si tn confor"*itot, cu Regulamentui privind 
"onrriuirro si funclionareaConsiliului Local Mereni, comisia de specialitate,

DECIDE:
se recomandS consiliului local Mereni aprobarea proiectului de decizie

"cu privire lo aproboreorunor mdsuri privind gestionarea deseurlor,,
t'

in conformitate cu Legea nr.436-wI din 28.12.2006 cu privire la administralia publicdlocald art'14, alin'2, lit.(a), Legea Finanlelor Publice Locale nr.397-xv din 16.10.2003, Legeanr'209 din 29'07'2016 privind deseurile, Hotdrtrea Guvernului Republicii Moldova nr. 99 din30'01'2018 pentru aprobarea Listei deseurilor, Legea serviciilor publice de gospoddriecomunold nr' 1402 din 24'10.2002, tn scopul gestiondrii e/iciente a de;eurilor, consiliul localMereni,

DECIDE:
1' Se stabilesc $i se pun in aplicare incepand cu data de I iulie z[zourmdtoarele

tarife pentru colectarea deqeurilor municipale :

- Pentru colectarea lunar6 din gospoddriile individuale conform graficului - 100
lei metru cub (10 lei s/cul cu volumul de l00litri sau 0,1 metru cub);

- Pentru agenlii economici - 100 lei metru cub;

2' colectarea degeurilor menagerie de la gospoddriile individuale se va efectua
strict doar in saci personarizalicu inscripfia ,,Eco- Mereni,,;

3. Se abrogd deciziaCl, nr.05/03 din 21.09.201g;

4' Controlul asupra indeplinir:ii prezentei decizii se pune in sarcina primarului de
Mereni.

Pregedintele comisiei

Secretarul comisiei


